Příloha č. 5

Obsahové vyhodnocení Programu prevence kriminality
na místní úrovni pro rok 2018
OBECNÉ PODMÍNKY
Žadatel
Počet obyvatel
Program realizován od roku
Celkové náklady vynaložené žadatelem
na prevenci kriminality v roce 2017
Celková výše přidělené dotace
REALIZOVANÉ PROJEKTY

MĚSTO STŘÍBRO
7.701
2016
(pro rok 2017 poskytnuta 100% dotace MVČR) ,
kdy bylo čerpáno 49 960,- Kč
(v roce 2018 poskytnuta 100% dotace MVČR),
kdy bylo čerpáno 62 807,- Kč (vlastní zdroje 3 243,- Kč)
v roce 2018 přidělena dotace ve výši 69 200,- Kč
Celkem

Sociální

Situační

Informace
pro občany

1

0

1

0

1

0

1

0

Celkový počet realizovaných projektů
Celkový počet projektů podpořených
státní účelovou dotací
Bezpečnostní situace (na území žadatele)

2017

2018

rozdíl

Index 2018

Nápad tr. činnosti na území žadatele (počet
evidovaných přečinů i zločinů)
PČR OOP

209

181

-28

235

Vybrané přestupky (na území žadatele)1

2017

2018

rozdíl

Index 2018

592

455

-137

590

431

401

-30

520

2017

2145

+28

2785

3040

3001

-39

3897

Nápad vybraných přestupků na území žadatele
SpO MěÚ
Nápad vybraných přestupků na území žadatele
MěP
Nápad vybraných přestupků na území žadatele
PČR OOP
Nápad vybraných přestupků na území žadatele
SUMARIZACE poskytnutých dat

(na 10 tis.)

(na 10 tis.)

Vzhledem nesouladu potřeby hodnotit statistiku páchání kriminálních deliktů na katastrálního území města
Stříbra a statistickými daty z dílčích trestních a přestupkových agend poskytnutých jednotlivými subjekty,
které evidují a řeší přestupky podle zákona a statisticky nerozlišují spáchané delikty pouze území města
Stříbra, je tedy nutné mít při prezentaci takto získaných dat na paměti, že takto získané statistické údaje jsou
již v prvopočátku zkreslena působností jejich autora a to jak různými velikostmi posuzovaného teritoria, tak i
množstvím osob trvale v těchto lokalitách žijících. (např. index = (455/7701)*10000)
Z těchto statistických údajů je zřejmé, že (přes dílčí nárůst přestupků v dopravě vyhledaných OOP na
území ORP) na území města Stříbra došlo k meziročnímu poklesu kriminality.
1

Dle bodu 2 části A Metodických doporučení výzvy

Závěrečná zpráva o realizaci projektu
OBECNÉ ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE
Název projektu

MĚSTO STŘÍBRO - BEZPEČNOSTNÍ
DOBROVOLNÍK 2018

Druh projektu*
Žadatel
Osoba odpovědná za projekt

Dodavatelská organizace projektu
(kdo jej provedl-realizoval-dodal)

primárně situační / bezpečnostní dobrovolník
Město Stříbro, IČ 00260177
Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro
Starosta města Stříbra Ing. Václav Votava
(změna od 31.10.2018, usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva
města Stříbra, původně Bc. Karel Lukeš)
Město Stříbro, IČ 00260177
Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro

Naplnění cílů projektu
Nejen v minulých letech, ale i v roce 2018 se podařilo naplňovat cíle projektu města
Stříbra „Bezpečnostní dobrovolník 2018“ (dále jen „projekt“) postupným zvyšováním
pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků města Stříbra a takto přispět ke zlepšení života
v tomto městě za současného:
předcházení nežádoucích jevů,
omezování nežádoucích chování a při vytváření předpokladů pro postupnou eliminaci
kriminogenních faktorů,
prostřednictví soustavného zapojování veřejnosti do aktivní prevence,
a takto dle předpokladů, přispívat ke snižování počtu případů narušování veřejného pořádku a
majetku (blížeji viz. statistika nápadu trestné a přestupkové činnosti na první straně tohoto
hodnocení) i většímu zapojování veřejnosti do ochrany veřejného pořádku (viz. celkový počet
zapojených dobrovolníků).
Vše prostřednictvím realizace projektu při plnění dílčích aktivit bezpečnostními
dobrovolníky.
Zhodnocení realizovaných aktivit projektu a jakým způsobem tyto přispěly k plnění priorit
(strategických cílů) a specifických cílů Strategie.
Jak realizace aktivit přispěla k naplňování strategických cílů systému prevence kriminality
MVČR pro rok 2018?

Strategickým cílem pro rok 2018 v rámci města Stříbra bylo podpořit spolupráci v rámci
prevence kriminality a to prostřednictvím zapojení širší veřejnosti do řešení problémů
v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného zvláště a pro naplnění realizovat minimálně jeden
z primárně bezpečnostních situačních projektů v oblasti dobrovolnictví, což se skutečně
podařilo.
V roce 2018 bylo v realizovaném projektu i oblastech dílčích aktivit dobrovolníků naplněno
Při fyzické realizaci dílčích aktivit tohoto projektu bylo ještě nutno v roce 2018 dokončit výběr
vhodných kandidátů na pozici bezpečnostní dobrovolník a dotvářet podmínky pro jejich činnost
dle klíčových aktivit.
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Následně bylo potřeba zajistit další proškolení dobrovolníků, úhradu jejich pojištění a základního
vybavení s pomůckami pro výkon dílčích aktivit i jejich vlastní ochranu, včetně zajištění podmínek
pro jejich pravidelné setkávání k předávání zkušeností mezi sebou i organizováním jejich
neformálních setkání s ostatními občany města Stříbra s propagací projektu. Této péče o
dobrovolníky se v praxi dosáhlo zajištěním profesionálního přístupu po složení předepsaných
zkoušek koordinátorem těchto dobrovolníků, jehož profesně správné přístupy byly zajištěny
průběžnými externími supervizemi. Školení a pojištění dobrovolníků zajistilo připravenost
dobrovolníků pro realizaci dílčích aktivit (naplňování projektu v praxi) a zvýšilo nejen schopnost
jejich reakce na vzniklou situaci, ale i kvalitu komunikace uvnitř a navenek a tím i jejich vnímání
širokou veřejností a zvyšování pocitu bezpečí jak u nich tak u veřejnosti, a zabezpečilo i kvalitní
propagaci projektu při osobním kontaktu v terénu. Částečné vystrojení dobrovolníků splnilo
primárně funkci jejich ochrany, sekundárně pak funkci jejich identifikace a rozlišení v rámci
prováděných aktivit.
Oblast BESIP – ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a hostů města Stříbra, prostřednictvím aktivní
role dobrovolníků v dopravě ve městě Stříbře a při akcích města Stříbra.
Oblast PREVENCE OCHRANY MAJETKU – ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a hostů města
Stříbra, při snižování jejich obav jako vlastníků majetku z narušení vlastnických vztahů,
prostřednictvím aktivní role dobrovolníků a aktivním dohledem v rámci akcí „CHATY a AUTONENÍ-TREZOR“
Oblast BESED – ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a hostů města Stříbra, formou vzájemného
sdílení informací bezpečnostně správního charakteru. (ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ OBČANŮ O
PREVENCI KRIMINALIY A PRVCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI
CIVILNÍ OCHRANY SE SOUČASNÝM ZAJIŠTĚNÍM KOMUNIKACE A DISKUZE S OBČANY
NAD AKTUÁLNÍMI PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI)
Oblast MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI – PÁTRÁNÍ A KRIZOVÉ SITUACE – ke zvýšení pocitu bezpečí
občanů a hostů města Stříbra, při zajištění existence vycvičených dobrovolníků s možností jejich
zapojení dle potřeb města Stříbra.
Vliv projektu na cílovou skupinu (včetně počtu osob dotčených realizací projektu)
Cílovou skupinu tento projekt dlouhodobě charakterizoval:
jako „obyvatelům města Stříbra všech věkových kategorií“
měl tento projekt umožnit zvyšování jejich pocitu bezpečí v každodenním životě a to jak při jejich
individuálním využití volného času při odpočinku, tak při návštěvách různých kulturních,
sportovních i společenských akcí ve městě Stříbře za předpokladu získání jejich povědomí a
důvěry k tomuto projektu, což bylo realizováno dílčími aktivitami bezpečnostních dobrovolníků.
a dále všechny návštěvníkům města Stříbra, kterým měl tento projekt umožnit opět zvýšení
jejich pocitu bezpečí nejen při návštěvě historického centra města Stříbra ale i jeho místních
částí za účelem rekreace při jejich kulturních, sportovních a jiných volno-časových aktivitách.
Celkové hodnocení obou skupin lze jen velmi lze obtížně dosáhnout hodnocením
samotných aktérů, přesto byl učiněn pokus jej získat průnikem jejich dílčích hodnocení
takto:
První dílčí hodnocení bylo získáno na základě neveřejného (anonymního) projevu respondentů
dotazníkové ankety města Stříbra (26.7-26.8.2018), kdy jde o subjektivní pocity jednotlivých
respondentů.

Celková statistika přístupu na stránky s anketou uvádí, že z celkového počtu 416 respondentů je
evidovaných dokončených odpovědí pouze 169 a tedy na dané téma se vyjádřila pouze 1/3 oslovených.
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Hodnocení respondentů ke znalosti realizace tohoto projektu:

Komentář: Zhruba 40% z dotázaných ví o realizaci projektu. Z mého pohledu zástupce realizátora je to
velmi slušné číslo osob které ví ve Stříbře o projektu.

Hodnocení respondentů k potřebnosti dílčích aktivit v tomto projektu:

Komentář: Procentuální hodnocení se již tradičně v ČR přiklání k potřebě zvýšení dohledu v dopravě a
majetku, což si přeje shodně po 1/3 dotázaných. Oblast besed s občany k vyšší informovanosti a potřeba
podpory za mimořádných událostí není tak intenzivní, zjevně vzhledem k tomu že besedy byly nejvděčněji
přivítány ve školství a poté u občanů 60+. Občané středního věku na besedy s touto tematikou již
dlouhodobě nechodí. Oblast mimořádných událostí nebyla v uplynulých letech na území města Stříbra
řešena a proto zjevně ani občané zjevně ani nemají pocit ohrožení a potřebu pomoci v této oblasti.

I.Hodnocení respondentů k pocitu bezpečí:

Komentář: Zde je hodnocení potřebnosti projektu respondenty téměř minimální, přičemž osobním
pohovorem s jedním respondentem jsem zjistil, že tento se zde nevyjádřil k potřebě projektu jako spíše
k vlastnímu pocitu bezpečí a to tak že nemá pocit bezpečí. Je zřejmé že se tedy výsledné odpovědi
nemohou přiřazovat k potřebě realizace tohoto projektu, kdy reálným výstupem je velmi nízký pocit bezpečí
všech respondentů.
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II.Hodnocení respondentů k pocitu bezpečí:

Komentář: Zde je zjevné že na základě byť částečného snížení pocitu ohrožení, lze nejméně z části
uvažovat o podílu výsledku realizace tohoto bezpečnostního projektu na pozitivním snížení pocitu ohrožení,
jako jiného projevu postupného zvyšování pocitu bezpečí. Lze konstatovat že ke zlepšování pocitu bezpečí
nepřímo dochází, ale jen velmi pozvolna.

III.Hodnocení respondentů k pocitu bezpečí (dopady či výsledky plnění dílčích aktivit BD):

Komentář: Výstupem je podobně jako u výsledku k otázce č. 2 stav kdy se občané přiklánějí k oblasti
BESIP, nyní ale jako oblasti s nejvyšším podílem zlepšení pocitu bezpečí. Domnívám, že se nejedná vliv
aktivit dobrovolníků u spíše výjimečné aktivitě u přechodů ZŠ v letech 2017/2018, ale že se zde odráží
s určitou vyšší mírou pocit bezpečí občana pramenící z dobře odvedené činnosti dobrovolníků v oblasti
BESIP při sportovních dnech města Stříbra a při zajišťování regulace silničního provozu při dopravních
uzavírkách a jiných omezeních v rámci běžného provozu.

Hodnocení respondentů k obecné potřebě realizace dílčích aktivit BD:

Komentář: Zde to vypadá, že jsou odpovědi respondentů k realizaci aktivit dobrovolníků nejpřísnější, neboť
se pouze necelá ¼ respondentů vyjádřila k potřebě pokračovat v tomto projektu.
Osobně to však až tak negativně nevnímám. S ohledem na obecný přístup občanů v posledních letech a
stále více negativismu obecně v celé společnosti, vnímám spíše tuto ¼ kladných vyjádření jako částečné
vítězství, neboť prokazuje že občané tento projekt evidentně chtějí, byť jen z části.
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Hodnocení respondentů k potřebě realizace dílčí aktivity ochrana života a zdraví (osobně):

Komentář: Opět se potvrzuje že jakákoliv změna na území města s dopadem na větší pohyb osob vyvolává
odezvu ve snížení pocitu bezpečí obyvatelstva. Zjevně se zde projevila obava občanů města Stříbra
z dopadů revitalizace sousedního katastrálního území obce Kostelec, směřující k dalším výstavbám
průmyslových zón (montoven) v lokalitě Ostrov u Stříbra a tedy v blízkosti města Stříbra. Přičemž si s tímto
fenoménem dnešní doby občané města Stříbra spojují další příliv a ubytovávání agenturních dělníků.

Hodnocení respondentů k potřebě realizace dílčí aktivity ochrana života a zdraví (místně):

Komentář: Závěr dotazníku byl věnován tzv. teritoriální analýze ke zjištění aktuálně největších pocitových
rizik na území města Stříbra, kdy je evidentní, že mimo rizik v centru města s 80% respondentů (kam již je
dlouhodobě zaměřen MKDS a činnost hlídkové služby MěP Stříbro), upozorňuje více jak 20% respondentů
na rizika v oblasti rekreačních zón a to zahradních kolonií a městského parku, kam je i do budoucna
vhodné směřovat dílčí bezpečnostní aktivity dobrovolníků.
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Druhé dílčí hodnocení bylo objektivně získáno na facebookovém profilu koordinátora
dobrovolníků
v tomto
projektu
s prezentací
dílčích
aktivit
blížeji
viz.
https://www.facebook.com/vratislav.manak.9 , kdy se postupně veřejně vyjádřilo okolo 30 osob. i
dáním tzv. like jako souhlasu s realizací projektu a jeho přínosem pro město Stříbro.
Citace jednoho názoru občana města Stříbra který hovoří za všechno:
Robin Šín Dobrovolníků si musíme v dnešní době vážit, ne na ně kydat špínu. Toto je od STJ
rána pod pás lidem, kteří chtějí pomáhat jiným. Já ten projekt sleduji od začátku a držím palce.
Třetí dílčí hodnocení bylo získáváno hodnocením dílčích aktivit projektu přímo při realizaci
aktivit jiným způsobem a to přímou nezkreslenou reakcí cílové skupiny při osobním kontaktu
s bezpečnostními dobrovolníky, kdy byla většinově v rámci aktivit od občanů města i chatařů
slyšet spontánní slova díků a nikdy nebyla ani kritika či negativní názor k jejich činnostem a
realizovanému projektu.
Tedy toto bylo kvalitativní hodnocení projektu, přičemž pokud budeme hovořit o kvantitativním
vyjádření a to kolik osob bylo dotčeno realizací projektu,
pak to byly osoby :
- přímo dotčené realizací jako bezpečnostní dobrovolníci (občan a hosté města Stříbra)
v cílovém počtu 1+12 osob
- přímo dotčené realizací jako účastníci besed ve školách a setkáních s občany v cílovém
počtu cca do dvou stovek osob
- přímo dotčené realizací jako účastníci akcí v oblasti BESIP a MAJETEK (chaty a auta)
v cílovém počtu více jak několik stovek objektů a tedy i osob
(nepřímo dotčených osob propagací ROLL-UP, Vývěsky, Letáky, Visačky apod. pak bylo více jak tisíc osob)
Proto jako vedoucí tohoto projektu a koordinátor bezpečnostních dobrovolníků hodnotím
vliv projektu na cílovou skupinu jako pozitivní s převážně kladnými výsledky a příznivým
ohlasem na veřejnosti.
Uveďte, zda nastaly změny v původním plánu aktivit a výstupů nebo harmonogramu
a odůvodněte je.
Žádné extrémní změny v původním plánu aktivit a výstupů nebo harmonogramu tohoto
projektu v roce 2018 nenastaly. Většina aktivit a výstupů projektu byly dodržena.
První dílčí úprava nastala u ½ plánovaného školení na ČČK Tachov a to z důvodu absence
školitele, který nouzově v měsíci prosinec 2018 zaskakoval na jiné problematice ČČK. Tato část
školení je přeložena na realizaci v jarních měsících roku 2019.
Druhá dílčí úprava nastala v pokračování supervizí koordinátora u HESTIA v Praze z důvodu
nenaplnění kapacit kurzu a proto tento nebyl na přelomu roku 2018/2019 vyhlašován. Je
předpoklad pokračovat v supervizích koordinátora po obnovení tohoto kurzu u HESTIA v roce
2019.
Pro rok 2019 je zajištěna udržitelnost projektu po stránce finanční, tzv. předfinancováním potřeb
dobrovolnické činnosti fyzických osob zapojených do projektu jednak dle závazku města Stříbra
vyplývajícího ze smluv, jednak dle východisek nákladovosti z předchozích let. Otázky zajištění
dalšího pokračování projektu v roce 2019, existence pozic manažera prevence kriminality a
koordinace pracovní skupiny k prevenci kriminality, včetně pozice koordinátora dobrovolníků a
vedoucího projektu, bude v dalších měsících předmětem rozhodování nových zastupitelů města
Stříbra vzešlých z komunálních voleb na podzim roku 2019. Kdy současnosti nelze predikovat,
jak se tito zastupitelé ve svém stávajícím zastoupení politických stran na území města Stříbra ve
formě vrcholového orgánu místní samosprávy a to 15 členského Zastupitelstva města Stříbra
skutečně rozhodnou.
Tabulka se schváleným tzv. předfinancováním rozpočtu projektu BD 2019
(schváleno v usnesení ze 3. zasedání Změ Stříbro ze dne 12.12.2018)

*sociální prevence, situační prevence, informace pro občany
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Byly dosaženy plánované výstupy a dodrženy stanovené indikátory plnění projektu?
Ano, podařilo se beze zbytku naplňovat všechny předpokládané výstupy projektu
směřující k eliminaci bezpečnostních rizik/problémů
(na základě dlouhodobých problémů v oblasti bezpečnosti a výskytu negativních jevů spojených s narušováním veřejného pořádku i
s projevy vandalismu veřejného i soukromého majetku, požíváním alkoholu na veřejnosti a znečišťováním veřejných prostranství
docházelo v uplynulých letech ke zvyšování pocitu ohrožení obyvatelstva a v návaznosti na toto k postupnému plošnému snižování
pocitu bezpečí občanů)

a to formou realizace dílčích aktivit bezpečnostních dobrovolníků v čele s jejich koordinátorem
podle harmonogramu aktivit v bodu č. 9 popisu projektu v žádosti,
při trvalém zajištění podpory zkvalitnění spolupráce orgánů města Stříbra s veřejností a její
udržitelnost v dalších letech, přičemž dopad na řešení bezpečnostního problému/situace je dán
vždy podle konkrétního charakteru dané činnosti – realizované aktivity bezpečnostních
dobrovolníků.
NA ZÁKLADĚ „VYHODNOCENÍ DÍLČÍCH AKTIVIT“ JAKO PLÁNOVANÝCH VÝSTUPŮ
V OBLASTI ŠKOLENÍ A VÝCVIKU:

V OBLASTI VÝKONU DÍLČÍCH ČINNOSTÍ:
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PŘIČEMŽ Z NÁSLEDNĚ PROVEDENÉ „EVALUACE PROJEKTU“ LZE KONSTATOVAT,
ŽE BYLO U 100% KÓDŮ, JAKO EVIDOVANÝCH PARAMETRŮ AKCE-PROJEKTU
„INDIKÁTORŮ PLNĚNÍ PROJEKTU“,
VŽDY DOSAŽENO „VÍCE JAK POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ HODNOTY“.

Jakým způsobem byla realizována publicita projektu?
Kombinovaným způsobem: zejména v rámci osobního kontaktu dobrovolníků a občanů či
návštěvníků města Stříbra při realizaci dílčích aktivit, dále ve spolupráci s partnery projektu
zejména HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. zajištěné i na www stránkách a při
setkání k dobrovolnictví (Liberec 2018); dále pak v rámci supervizích setkáních s jinými
koordinátory, při spolupráci jednotlivými složkami IZS s dislokací v rámci katastrálního území
města Stříbra; včetně využití veřejně dostupných medií jako Facebook
https://www.facebook.com/vratislav.manak.9 , internetové stránky apod.
Informace o činnostech dobrovolníků byly dále průběžně zveřejňovány na: internetových
stránkách města Stříbra a dále zveřejněny prostřednictvím medií Facebook kdy o využití okénka
bezpečnosti se jedná s Městským kulturním střediskem cestou starosty města Stříbra. Průběžné
informace byly m.j.
uveřejněny na stránkách Městského úřadu ve Stříbře
https://www.mustribro.cz/urad-2/krizove-rizeni/prevence-kriminality/, ke spolupráci dobrovolníků i
na stránkách Městské policie Stříbro (MP) https://www.mustribro.cz/samosprava/mestskapolicie/zakladni-informace/, kdy ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem je trvale
zajištěna propagace projektu na jeho stránkách k dobrovolnictví https://www.dobrovolnik.cz/zdobrovolnictvi-aktualne/bezpecnostni-dobrovolnici-na-behu-historickym-stribrem
a
https://www.dobrovolnik.cz/prilezitost/bezpecnostni-dobrovolnik#PL.
- I nadále jsou vedeny přístupové rozhovory ke spolupráci v oblasti propagace prevence
kriminality mezi občany města Stříbra s neziskovými organizacemi s působností na území města
Stříbra.
- Byla realizována jarní a podzimní letáková akce do schránek obyvatel města Stříbra.
- Byl zajištěn nákup „kalendářů s bezpečnostní tematikou pro seniory„ a provádí se popularizace
projektu mezi rodinami starousedlíků jejich užíváním.
- Zajišťuje se popularizace projektu distribucí reflexních visaček s kontaktními údaji
k dobrovolnictví i na složky IZS na samolepkách.
- Uskutečnilo se více jak dvě setkání s občany formou besed (vstupní k zahájení pokračování
projektu a následná ke zjištění reakce občanů na projekt ve ¾ roku 2018)
- Jsou pravidelně podávané informace cestou „slova starosty města Stříbra“ občanům města
Stříbra.
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Hodnocení ze strany účastníků (beneficientů).
Účastníků projektu jako bezpečnostních dobrovolníků - je jednoznačně kladné jak
z pohledu obsahu jednotlivých dílčích činností, tak jejich vlastní realizace.
Bylo získáváno zejména z jejich reakce na interních a supervizích setkáních a dále pak z dílčích
reakcí při propagaci projektu na veřejnosti (objektivně viditelné a dokumentovatelné reakce na
facebooku)
Citace jednoho názoru bezpečnostního dobrovolníka města Stříbra který hovoří za všechno:
Jitulka Zaoralová My děkujeme tobě Vratislav Maňák!!! Jsi skvělý koordinátor i přítel nás všech.
Děkuji za to co pro město a pro nás děláš!!:)
Hodnocení ze strany odborné i občanské veřejnosti (medializace projektu).
Ano je většinově kladné, kdy podrobněji lze ve výstupu toto zobecnit takto:
Hodnocení odborné veřejnosti máme k dispozici formou posouzení HESTIA jak při společných
akcích, tak i z provedených odborných zkoušek koordinátora dobrovolníků tohoto projektu, které
vyznělo jednoznačně kladně a dále potom ústní vyjádření velitele služebny Městské policie ve
Stříbře, jakož i zástupce vedoucího územního odboru Policie ČR v Tachově, které jsem se
stávajícími formami spolupráce spokojeni.
Hodnocení občanské veřejnosti členíme na sdílení na veřejných mediích (většinově kladné),
slovní hodnocení při kontaktu s dobrovolníky v terénu při akcích i besedách (jednoznačně
kladné) a konečně hodnocení v anketách (kde je toto i s ohledem na další odpovědi tak 50 / 50
tedy pro / proti)
Jaká je návaznost projektu na další plánované aktivity (instituce)?
Po předchozích administrativních a legislativních předpokladech dokončilo v roce 2018
město
Stříbro
k naplňování
„plánu
prevence
kriminality“
https://www.mustribro.cz/e_download.php?file=data/editor/346cs_1.pdf&original=ppk.pdf
a „programu rozvoje města Stříbra“ https://www.mustribro.cz/samosprava/programrozvoje-mesta-stribra/ a zajistilo :
- stávající (12/2018) navýšení a stabilizaci lidských zdrojů v oblasti vnitřní bezpečnosti tj.
navýšení počtu strážníků z původně 3 osob na dlouhodobě udržitelný stav stávajících 8
osob, s výhledem do dalších let na zvýšení na výsledný personální stav 1 řídící velitel služebny
MěP a 12 výkonných strážníků a strážnic.
- stávající (12/2018) vytvoření nového zázemí MP Stříbro (nákup budovy a její příprava pro
výkon kvalitní služby MP) a předpoklady pro další zkvalitňování tohoto zázemí pro další roky
- ve spolupráci s Plzeňským krajem v rámci programu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a získání
neinvestiční dotace (spolufinancování) v letech 2016-2018 další rozvoj již realizovaného projektu
rozvoje MKDS a navýšením kamerových prvků a kapacity hardwarového a softwarového
vybavení včetně vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti tohoto projektu,
- kdy v roce 2018 došlo z finančních prostředků města Stříbra k navýšení MKDS o další 3
kamerové body v blízkosti základních škol.
což i dle stanoviska Policie ČR pravidelně sdělovaném na jednáních Bezpečnostní rady města
Stříbra a ORP Stříbro nemalou měrou přispívá ke zvyšování pocitu bezpečí občanů,
Tato další bezpečnostní opatření hrazená zejména z rozpočtu města Stříbra jsou
základním prostředkem pro další rozvoj spolupráce bezpečnostních dobrovolníků
s ostatními bezpečnostními složkami a naplňování jejich plánovaných aktivit v praxi.
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Měření efektivity dopadů projektu, pokud bylo za rok realizace projektu prováděno.
Svým pojetím byl tento projekt z pohledu meziročního objemu čerpání finančních
prostředků nízko-nákladový, kdy celkem bylo vyčerpáno cca 91% z poskytnuté dotace
MVČR.
Přes nízkorozpočtovost tohoto projektu se do něj smluvně dlouhodobě zapojila skupina
12 vyškolených a vycvičených dobrovolníků, kteří v roce 2018 ve svém volném čase
odpracovali celkem 364, z toho 185 hodin při svém výcviku i teoretické přípravě a 179
hodin při realizaci dílčích aktivit.
Jak se říká „komu čest – tomu sláva“. Osobně jim i touto cestou takto děkuji.
(čas koordinátora dobrovolníků potřebný na administrativní a materiálně technickou přípravu
aktivit i práci s dobro-volníky při zajišťování jejich servisu, byl strávený v rámci pracovní doby
vyhrazené pro tento projekt zaměstnavatelem a realizátorem projektu městem Stříbro a nebyl
vyčíslen, kdy jej reálně odhaduji na min. 8 hodin týdně, což je cca 448 hod/rok).
V samostatné příloze tohoto vyhodnocení předkládám vzorové dílčí výstupy projektu (propagační materiály:
letáky, skládačky, brožury, informační materiály – roll-up, ohlasy na projekt v mediích, tisku apod.)

Slovní hodnocení realizátora projektu
Jako zástupce realizátora projektu města Stříbra hodnotím realizaci projektu jako vysoce
přínosnou ve všech aspektech dílčích činností. Bohužel musím konstatovat, že se fakticky
nepodařilo jedna jediná věc a to p l o š n ě přesvědčit š i r o k o u veřejnost o přínosu
projektu pro občanskou společnost na území města Stříbra.
Jsem přesvědčen, že toto se nepodařilo objektivně bohužel pouze díky aktivitám jednotlivců, kteří
měli možnost skrytě v zákulisí orgánů města Stříbra negativně ovlivňovat jak jednotlivce, tak
skupinky obyvatel města Stříbra a takto zejména v prvopočátku projektu podrývat význam
prevence bezpečnosti a zvláště tohoto projektu, čímž docházelo již od počátku ke snižování
hodnoty tohoto projektu i jeho cílů a nastavených postupů směřujících k hlavnímu cíli „zvýšení
pocitu bezpečí“ a nakonec i ke znehodnocování výsledků dílčích aktivit dobrovolníků. Bohužel
právě tento prvek zasetého nesváru a odsuzování věcí bez jejich skutečné znalosti, může
v konečném důsledku vést k poklesu zájmu o toto dobrovolnictví a nakonec třeba i k samotnému
ukončení projektu.
Je škoda, že tomuto projektu nebyla ze strany vedení města Stříbra dána větší podpora
například přímou účastí vícero zastupitelů města na některých aktivitách a zejména jednoznačně
kladným vyjádřením stanoviska zastupitelstva města Stříbra jako celku na některém ze svých
zasedáních s propagací v mediích. Bez tohoto proaktivního přístupu všech zastupitelů jako celku
je v krátkodobém horizontu nereálné předpokládat významnější posud v myšlení obyvatelstva.
Na druhou stranu jsem velmi rád, že mohu jako zástupce realizátora města Stříbra
konstatovat zapojení všech celkově plánovaných 12 bezpečnostních dobrovolníků. Toto
vnímám jako výrazný úspěch tohoto projektu na regionální úrovni, který nemá v ČR
obdoby. Současně konstatuji, že výsledky bezpečnostních dobrovolníků obsažené ve
statistice realizace dílčích aktivit a to v množství jimi zdarma ve prospěch společnosti
odpracovaných hodin jako bezpečnostními dobrovolníky města Stříbra hovoří za vše a
neguje veškeré negativní reakce jednotlivců jak uvnitř, tak navenek města Stříbra.
Tato činnost dobrovolníků měla bezpochyby významný vliv na statistických dlouhodobý meziroční
pokles jak trestné tak i přestupkové činnosti páchané na teritoriu města Stříbra a současně tyto
dílčí aktivity dobrovolníků jako preventivně bezpečnostní činnosti významně ovlivnily i bezpečnou
realizaci sportovních a kulturních akcí města Stříbra.
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Větu „dobro-volnictví není zcela a úplně zadarmo, ale vyplatí se“, jednoznačně prokazuje
níže uvedená interní analýza nákladovosti tohoto preventivně bezpečnostního projektu
města Stříbra v jeho meziročním srovnání skutečně vynaložených nákladů města Stříbra
s očekávanými nezbytně vynaloženými náklady k zajištění základních funkcí města pro
realizaci sportovních akcí, bez další preventivně-bezpečnostní nadstavby.

Tento preventivně bezpečnostní projekt s aspekty dobrovolnictví, úspěšně realizovaný
v letech 2016-2018 na území města Stříbra potvrdil jednu z možných cest k prevenci
kriminalitě na jeho správním území, a to včetně kladných výsledků a dopadů z jeho
realizace.
Vzhledem k potřebě i nadále potvrzovat a rozvíjet institucionální předpoklady (tak jak je
konstatováno i v „Plánu prevence kriminality města Stříbra pro období 2016-2018
s výhledem do roku 2020“), mohu potvrdit to nyní nejdůležitější a to:
„Že je nyní jen a jen na samosprávě města Stříbra, zda se bude opět institucionálními
předpoklady opětovně zabývat, což je v současné době pro další realizaci prevence
kriminality na jejím správním území rozhodující“.
Na závěr tohoto hodnocení vkládám odkaz na průběžné hodnocení tohoto projektu
uveřejněného městem Stříbro ve sbírce k setkání dobrovolníků „Liberec červen 2018“
koordinované dobrovolnickým centrem HESTIA, kde je m.j. obsažen další doposud
nehodnocený významný aspekt tohoto projektu jako je možnost snížení rizika (či úplné
eliminace) vzniku radikálních skupin na vlastním správním území a to vlastní formou
„privatizací vnitřní bezpečnosti interní cestou samosprávy“.
http://www.ksk-liberec.cz/soubory/sborník-konference.pdf
Dobrovolnictví a vnitřní bezpečnost v obci,

Zpracoval a za správnost ve Stříbře dne 15.01.2019
Ing. Vratislav Maňák, Město Stříbro
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